UCHWAŁA NR XXXVIII/240/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej 15 kV
w miejsce awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15 kV ” na terenie użytku
ekologicznego „Torfowisko poligeniczne - Bagno Wietrzno”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art.44 ust.1,
art. 45 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2020 r., poz. 55), Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się odstępstwo od zakazów określonych w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) w zakresie umożliwiającym
wykonanie inwestycji pn. „,Budowa odcinka linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii
napowietrznej 15 kV nr 625 GPZ Żydowo-Rosocha od projektowanej przy słupie nr 66 mufy
kablowej 15 kC do projektowanego słupa 15 kV typu E w przęśle nr 21-22. Budowa stacji
kontenerowej w zamian istniejącej stacji słupowej nr 30890 Chocimino II z rekonfiguracją
sieci 0,4 oraz przebudowa odcinka światłowodu”, na terenie dz. nr : 34, 48, 49/15, 13/3,
37 i 35 obr. Żydowo, dz. nr: 77, 539, 70, 76, 540/1, 69/10, 5/1, 64/1, 537/1, 537, 536, 71/1,
57/9, 69/7 obr. Chocimino”, w zakresie prac prowadzonych na działce nr 540/1 obr.
Chocimino gm. Polanów, tj. na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko poligeniczne –
Bagno Wietrzno ”.
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1, obejmuje ułożenie linii kablowej na terenie
objętym formą ochrony przyrody określoną w art. 6 ust. 1 pkt. 8, tj. na obszarze użytku
ekologicznego „Torfowisko poligeniczne – Bagno Wietrzno”, z zastosowaniem technologii
wykopu otwartego o szerokości 0,4 m i głębokości około 0,8-1,2 m. Celem prac jest budowa
linii kablowej 15 kV w miejsce awaryjnego odcinka napowietrznej linii 15 kV.
§ 3. 1. Prace pielęgnacyjne wymienione w § 2 nie powinny spowodować utraty walorów
przyrodniczych użytku ekologicznego oraz zniszczeń gatunków chronionych i ich siedlisk
występujących w jego obrębie. W szczególności nie powinny wpłynąć negatywnie na
zachowanie cennych ekosystemów, zlokalizowanych na terenach bagiennych i podmokłych.
2. Jeżeli wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko
występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk
i ostoi oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia dziko występujących zwierząt objętych
ochroną gatunkową, a także niszczenia ich siedlisk i ostoi, należy na wyżej wymienione
czynności uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
3. Prace wykonywane powinny być w porze dziennej, z zastosowaniem
technologii ograniczającej hałas i wibracje w środowisku do niezbędnego minimum.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Józef Wilk
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